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Doküman Türü 
☐ Kanun ☐ CB Kararnamesi ☐ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☒ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı 
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 
Esaslara İlişkin Yönetmelik 

 
ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 

  

Yabancı dille öğretim ve yabancı dil hazırlık sınıfı 
MADDE 8 – (7) Yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen 

derslerin bu dile hâkim olan öğretim elemanları tarafından ve bu dille 

verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan birini 

taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilirler: 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 

yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan 

yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim 

elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim 

elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav 

puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre 

yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

 
 

Yabancı dille öğretim ve yabancı dil hazırlık sınıfı 
MADDE 8 – (7) Yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen 

derslerin bu dile hâkim olan öğretim elemanları tarafından ve bu dille 

verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan birini 

taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilirler: 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 

yüz tam puan üzerinden asgarî seksen beş puanla başarılı olması. 

(Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim 

elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim 

elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav 

puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre 

yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

 
 

Geçici Madde Eklenmesi Yabancı dil sınavına ilişkin geçiş hükmü 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yükseköğretim kurumlarının yabancı dilde 
eğitim veren programlarındaki öğretim elemanı kadrosunun, 8 inci 
maddenin yedinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan yabancı dil asgari 
başarı şartını 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başına 
kadar sağlaması gerekir. Bu şartın sağlanamaması halinde, söz konusu 
programlara yeni kontenjan verilmez. 
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Not:  
-Hazırlanan tabloda hata veya eksiklik varsa turgayd@bartin.edu.tr adresine elektronik posta olarak bildirebilirsiniz.  
-Kırmızı olarak belirtilen yerler yapılan değişiklikleri veya eklenen maddeleri göstermektedir.  
-Kırmızı Çizili olarak belirtilen yerler metinden çıkartılmıştır 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


